Dette henter vi
hjemme hos deg

Dette kan du levere
på våre returpunkt

NYHET

TAKK

Nå skal vi sortere plastemballasje i ny gjennomsiktig
sekk!

For at du ikke setter fra deg
andre fraksjoner på våre returpunkt.
Andre fraksjoner skal leveres på
våre gjenbruksstasjoner.

Hvordan får jeg tak i
gjennomsiktig plastsekk?
Det blir levert ut rull fra oss.
Når du begynner å bli fri for
sekker kan du knyte en pose
på søppendunken din så får du
en ny rull med sekker fra oss.
Du kan også hente ny rull med
sekker hos oss på HAF
kundesenter i Nordre gate.
Når blir plastretursekken hentet?
Last ned vår app
«MIN RENOVASJON».
Den er helt gratis og gir deg
tømmekalender, tips om hvordan
sortere, nærmeste gjenbruksstasjon, direktevarsel om
tømming og mye mer!
Tømmekalender finnes også
på vår nettside: www.haf.no
under «Renovasjon» og
«Når tømmes».
Skal den bare settes ved
dunken? Da flyr den jo bare
bort når det er vind!
Det finnes f.eks. kroker som
man kan sette på avfallsdunken,
man fester avfallssekken til
denne. Da holder den seg i ro.

USIKKER?
Er du usikker på om du sorterer
rett kan du også se etter
symbolene, som f.eks.:

Plastemballasje

Matavfall

Restavfall

Papir og kartong

Tekstiler

Papp

Glass og metallemballasje

Kaffe-/
snacksposer

Skrell/skrotter/
gammel frukt/
grønnsaker

Bleier/bind/
hundeposer

Aviser/magasin/
reklame og bøker
med myk perm

Håndklær og
sengtøy

Pizzakartong

Telyskapsler

Plastposer

Bakverk

Stearinlys

Konvolutter/brev

Gardiner/duker

Bølgepapp

Hermetikkbokser

Snusbokser

Fisk/skalldyr

Avkjølt aske/kull
Melk-/juice-/
og annen matemballasje i
kartong

Klær/sko

Tykk pappemballasje som
vinkartong i papp
og flytteesker

Aluminiumsemballasje/folie

Blomsterpotter
av plast

Plast-/kanner/
begre/bokser

Plastemballasje
fra kjøtt, fugl,
fisk, bær, grønt
og pålegg

Tepose/kaffefilter/kaffegrut

Kjøttrester/
små bein

Påleggsrester

Ødelagte leker/
penn/tusj/blyant

Store bein

Egg- og
nøtteskall

Glanset
gavepapir

Plastflasker for
vaskemidler/
dressinger/
sjampo

Små mengder
tilgriset papir

Potteplanter/
blomster

Plastemballasje
skal legges løst i
gjennomsiktig
sekk og leveres
for seg

Matavfall skal i
grønn pose
og kastes i
avfallsdunk med
sort lokk

Restavfall skal i
hvit pose
og kastes i
avfallsdunk med
sort lokk

Dersom det er fullt på et returpunkt
setter vi pris på at man tar kontakt
med oss og gir oss beskjed.

Luer/votter/
hansker/skjerf

Metallkork/lokk

Pizza-/yoghurt-/
frokostblandingkartong

øl-/mineralvannsbokser uten pant

bager/vesker

Plasttuber
Tomme tørkepapir/dopapirruller

Glass/flasker

Tekstilene kan
være vel brukt
og trenger ikke
være hele.

Papir/kartong
skal kastes løst i
avfallsdunk med
blått lokk eller i
orange papirsekk.

Rene tekstiler
pakket i pose og
legges i beholder
fra Fretex/
Askeladden

Slik hindrer vi forsøpling på våre
returpunkt og ditt nærområde.

Brett pappen
godt sammen
og legg i egen
beholder for
papp

Skyll emballasjen
og legg i egen
beholder for
glass og metallemballasje

VISSTE DU...
at 69% av klærne vi får inn går
direkte til gjenbruk. 25% går videre
til materialgjenvinning.

Ved å bruke råmaterialene
på nytt begrenser vi uttaket
av naturressurser, og sikrer at
naturressursene som allerede
er tatt ut får lenger levetid.

Dette kan du levere på
nærmeste gjenbruksstasjon
Gratis å levere

Inerte masser

Mot betaling

Gratis

Farlig avfall

Elektronikk

Inerte masser

Ombruk

Metall

Restavfall

Trevirke

Dekk

Hageavfall

Asbest

Blinkesko

Betong

Møbler

Kakeform i metall

Isopor

Paller

Dekk uten felg

Jord

Batterier/
bilbatterier

Hvitevarer

Gips

Sportsutstyr

Nøkler/låser

Ikke brennbar
restavfall

Trevirke
Må ikke forveksles med
impregnert
trevirke

Dekk med felg
koster ekstra
for levering

Nedfallsfrukt

Brannslukkere

Kabler

Isolasjon

Pyntegjenstander

Bestikk

Engangsgrill

Gress/løv/ugress

Impregnert
trevirke

Småelektronikk

Murstein

Babyutstyr

Kniver

Brennbar
restavfall og
annet restavfall

Kvister/greiner

Lyspærer/
lysstoffrør

TV og skjermer

Porselen

Leker

Kjeler/panner

Juletre

Maling/lim/lakk

Stein og grus

Sykler

Barnevogner

Blomster

Oljefilter

Vindu

Bøker

Felg/hjulkapsel

Svartelistede
planter skal
pakkes inn i
gjennomsiktig
plastsekk som
lukkes forsvarlig
før levering

Spraybokser

Spiker/skruer

Vindu med PCB/
klorparafin

Farlig avfall
skal leveres på
anvist sted

Elektronikk
skal leveres på
anvist sted

Inerte masser
skal leveres på
anvist sted

Brukbare gjenstander skal
leveres på anvist
sted

Gratis å levere

Metall
skal leveres på
anvist sted

Restavfall
skal leveres på
anvist sted

Trevirke
skal leveres på
anvist sted

Mot betaling

Dekk med og
uten felg
skal leveres på
anvist sted

Hageavfall
skal leveres på
våre hagemottak

Gratis

Det meste
leverer du
gratis hos
oss!
Trevirke/Restavfall:
300,- pr m3 /
50,- pr blanksekk
Dekk med felg 50,- pr stk
Alt annet er gratis
– god sortering i forkant
lønner seg!
Våre gjenbruksstasjoner
finner du på Hemnesberget,
Korgen, Aldersund, Nesna,
Rana og Vågaholmen.
Sjekk gjerne våre
nettsider for å se hva
gjenbruksstasjonen nær
deg kan ta i mot.
Våre hageavfallsmottak
finner du på Hemnesberget,
Nesna og Rana.

